
الرد على هن زعن أن القرآن قد ذهب 

 بعضه

 تأليف

 اإلهام الهادي إلى الحق القوين

 اإلهام يحيى بن الحسين بن القاسن بن إبراهين عليهن السالم

 

 

 الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال يحيى بن الحسين صلوات اهلل عليه:

القرآن قد ذىب؛ وأنكر أن يكون ىذا القرآن الذي يف أيدي ُيسأل من قال: إن بعض 
الناس ىو القرآن ادلنـزل على زلمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم بعينو، مل يزد فيو ومل 
ينقص منو، فيقال لو: خربنا عن حجج اهلل سبحانو على عباده ما ىي؟ وكم ىي؟ فال جيد 

 ل، واألئمة اذلادون.بًدا أن يقول: ىي الكتاب، وادلرسلون، والعقو 

فإذا أقر بذلك، وكان األمر عنده كذلك، قيل لو: أليس يف كل حجة هلل فروض لو مؤكدة 
 ال بد من العمل هبا واستعماذلا؟

فإن قال: ال؛ كفر، وإن قال: نعم؛ قيل لو: ما فرض كل واحدة منهن الذي ال بد من 
 استعماذلا بو؟ وما معٌت جعل اهلل ذلا؟

فإن كان جاىاًل جهل ذلك، وإن كان عادلا أجاب يف ذلك باحلجة والصواب، فقال: 
حجة العقول ركبت وجعلت لتدل على خالقها مبا تستدركو من رلعوالت جاعلها، ومتيزه 

 من فعل فاعلها، جعلت لإلقرار باهلل، والتمييز بُت األمور، ومعرفة اخلَتات والشرور. 



هلل تنذر يوم التالق، وحتتج على العباد للواحد اخلالق، وتبُت واألنبياء فأرسلت تدعو إىل ا
 ذلم ما فيو خيتلفون، وما إليو من العمل يدعون. 

واألئمة من بعد الرسل فجعلت لتدل على شرائع األنبياء، وحتكم باحلق بُت العباد، وتنفي 
 من األرض الغي والفساد. 

حرامو، وتبيُت ما أحل اهلل لعباده، وما وأما الكتب ففيها فرائض الرمحن وحججو، وحاللو و 
حرم عليهم، وما أمرىم بو، وما هناىم عن فعلو، وما وكد من أحكامو فيهم، وما أوجب يف  

َنٍة وإن الّلَه كل األسباب عليهم،  َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن بَ ي ِّ ﴿لِّيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَ ي ِّ
 [. 24]األنفال: َلَسِميٌع َعِليٌم﴾

إذا قال بذلك، قيل لو: وحيك ما أغفلك، وأبُت حَتتك، وأظهر جهلك، وأقل علمك مبا ف
تذكر من قولك، وتقول إن الكتب عندك على ما ذكرت وفسرت، وقد تعلم أن أعظم 
الكتب كتاب زلمد عليو السالم، الذي جعلو اهلل نوراً وىداً وتبياناً، ورمحة وشفاء فرض فيو 

ل، وبُت بو حاللو وحرامو، ويف ذلك ما يقول جل جاللو عن الفروض، فأصَّل فيو األصو 
[، ويقول 83]األنعام: ﴿مَّا فَ رَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء﴾أن حيويو قول أو ينالو: 

[، مث أمر 38]النحل: ﴿َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبْ َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة﴾سبحانو:
]األنعام: ﴿اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك﴾اعو، واالنقياد دلا فيو، فقال: رسولو باتب

[، مث تقول بعد: )إنو قد ذىب بعضو، ومل يبق إال أقلو(، وىو دعائم الرمحن، وفيو ما 601
حيتاج إليو من أمور اهلل يف كل شان، فإن كان ذلك عندك كذلك، فقد ذىبت أكثر 

وعدمت حجتو، فًتكت، وعطلت، ورفضت، واستبدلت بنور احلق  فرائض اهلل سبحانو،
وهبجتو، حَتة الباطل وظلمتو، فال ذنب للعباد فيما جهلوا من احلق، وارتكبوا من الفساد، 
وتركوا من فرايض اهلل اليت قد ذىبت مع ذىاب عامة كتابو، إذ ىم عنها غافلون، وذلا 

 يعلموىا.  جاىلون، إذ مل جيدوىا ومل يطلعوا عليها، ومل

 ما يلزم القائل بذهاب بعض القرآن



ومن قال بذىاب بعض القرآن دخل عليو بقولو الفساد يف أمره ودينو، حىت ال تقوم لو 
حجة، وال تثبت لو بينة؛ وذلك أنو لو قال لو قائل: )أنت أيها ادلناظر تزعم أن القرآن قد 

آن ناسخ ومنسوخ، وأمر ذىب منو بعضو، ال بل تقول ذىب أكثره وأنت تعلم أن القر 
وهني، وخرب، وىذه الفرائض اليت يف ىذه البقية اليت بزعمك بقيت يف أيدي الناس فهي 
منسوخو كلها، ليست مببينة احلكم، وادلبينة للحكم فهي ما نسخها شلا قد ضل وذىب(، 
لقطعو، وأفسد ما يف يده من قولو: )القرآن قد ذىب بعضو(، واضطره إىل أن يبطل ما يف 

لقرآن من ىذه األحكام ادلعروفة عند مجيع أىل اإلسالم، أو يرجع إىل احلق، ويقول يف ا
القرآن بالصدق، ويقر أنو ىو بعينو مل يذىب منو شيء، وأنو زلفوظ شلنوع من كل غي، 
وإمنا ألزمناه ذلك؛ ألنو يزعم أن بعض القرآن قد ذىب، ومن قال بذلك مل يدر أىذه 

لذي يف أيدي ادلسلمُت منسوخة أم ناسخة، وأن من مل يعلم الفرائض اليت يف الكتاب ا
 ذلك علما يقيناً مل جيب عليو اإلقرار مبا ال يوقنو، فضال عن العمل بو.

بل لو كابره مكابر سلالف فقال لو: )عندي ما ذىب من القرآن، وأنا أقيم عليو وأقيمو، 
وىو ناسخ لكل ما يف ىذه البقية، فأنا ال أقيم ىذه األحكام اليت قد نسخت، وأقيم 
األحكام اليت نسَخْتها، وأعبد اهلل سبحانو بالفرائض اليت ذىبت من ىذا القرآن، الناسخة 

دي الناس، وأنا بذلك عامل؛ ألنو عندي ويف يدي(، مث ذكر وادعى أن ذلذه البقية يف أي
الفرض يف الصيام ىو صيام رجب، وأن صوم رمضان منسوخ، كما نسخ غَته من الصالة 
إىل بيت ادلقدس وغَت ذلك من األحكام، وقال: أنا ال أصلي الصالة يف أوقاهتا اليت مسيت 

 نسختها األحكام اليت ضلت وذىبت.  يف ىذه البقية؛ ألن ىذه اليت معك منسوخة،

وقال: إنو ال جُيلد الزاين، ولكن تُقطع يده، وال يُقطع السارق ولكن جُيلد مائة جلدة، 
وادعى أن ىذا احلكم مثبت فيما ذىب من القرآن، وأنو قد فهم ذلك منو وعلمو، وقال: 

الناس منسوخ، نسخو إن حكم السارق والزاين يف ىذه البقية اليت تزعم أهنا بقيت يف أيدي 
ما جهل من القرآن وذىب، فأنا أعمل بالناسخ، وأترك ادلنسوخ، وكذلك يعارضو يف كل 
فرايض القرآن، فإذا عارضو معارض هبذا القول مل يكن لو بٌد أن يدفعو هبا، صغرت أو  



كربت؛ ألنو قد أجابو، وأمجع معو على أن القرآن قد ذىب بعضو، بل عامتو يف زعمو، 
القرآن كذلك، لكان الناس كلهم قادرين على ادعاء ما أحبوا أن يدعوا من ذلك، ولو كان 

لو كان  -ولبطلت فرائض اهلل وحدوده، ومل يقم هلل حد على عباده؛ ألن ما قال من ذلك 
 ))ادرءوا الحدود بالشبهات((يدرء احلد، لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:  -

، الكاذب، ادلضل، الضال، فلو أجاب إليو ادلسلمون قائلو، أو وىذا القول الفاسد، احملال
جاز أن يقول بو ادلؤمنون، لوجب عليهم وعلى إمامهم أن يأتوا بناسخو ومنسوخو، ومجيع 

وجب عليو يف  -ما ذىب منو، وإال فلم جيب ذلم على كل ذي حٍد يد؛ ألن كل ذي حٍد 
ذلك منسوخ، ويقول إنو ال حيد هبذا يزعم ويدعي أن حكم اهلل باألدب يف  -شيء أحدثو 

احلد يف ىذا اجلرم، وإن حده غَت ىذا احلد الذي يف ىذه البقية بزعم من يزعم أن القرآن 
ناقص، ويقول: ىلموا ما ذىب منو فاتلوه، فإن مل جتدوا فيو ما ينسخ ىذا فحدوين، وإن 

 وجدمت فيو ما أدعي فخلوين. 

لوًا كبَتاً، واحلمد هلل رب العادلُت كثَتاً، احلافظ لكتابو، فتعاىل اهلل عما يقول فيو ادلبطلون ع
 ادلانع لو من كل خطأ وزلل أو ذىاب أو نقصان.

 حفظ اهلل لكتابه

وكيف يذىب من القرآن قليل أوكثَت وىو حجج الواحد اللطيف اخلبَت، وفيو فرائضو على 
ل بنقصان الفرقان، اخللق سبحانو، فقد حفظ ومنع من كل شان من الشان، فيا ويل من قا

 - 46]الربوج: ﴿َبْل ُهَو قُ ْرآٌن مَِّجيٌد ِفي َلْوٍح مَّْحُفوٍظ﴾أما مسع قول الواحد الرمحن: 
﴿َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز ال [، فأخرب أن القرآن عنده زلفوظ لو جل جاللو، وفيو مايقول: 44

[، 24]فصلت: ِه تَن زِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ ْيِن يََدْيِه َوال ِمْن َخْلفِ 
[، فأخرب أنو ِلما 8]احلجرات: ﴿إنا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾ويقول سبحانو: 

نزل من الذكر حافظ، ومل يلفظ بغَت احلفظ فيو الفظ إال عم جاىل، وعن الرشد واحلق 
وِلما ذكر اهلل من حفظو لو جاحد، ويف ذلك ما حدثٍت أيب زائل، ولقول اهلل مبطل معاند، 



>قرأت مصحف أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضوان اهلل عليه عن أبيو أنو قال: 
عند عجوز مسنة من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فوجدته 

بن أبي مكتوبًا أجزاء بخطوط مختلفة، في أسفل جزء منها مكتوب وكتب علي 
طالب، وفي أسفل آخر وكتب عمار بن ياسر، وفي آخر وكتب المقداد، وفي آخر 
وكتب سلمان الفارسي، وفي آخر وكتب أبو ذر الغفاري، كأنهم تعاونوا على كتابته، 
قال جدي القاسم بن إبراهيم صلوات اهلل عليه: فقرأته فإذا هو هذا القرآن الذي في 

يد حرفًا وال ينقص حرفاً، غير أن مكان ﴿قَاتُِلوْا الَِّذيَن أيدي الناس حرفًا حرفاً، ال يز 
اِر ﴾، وقرأت فيه المعوذتين<  .يَ ُلوَنُكم مَِّن اْلُكفَّاِر﴾، ﴿اقْ ُتلوْا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكم مَِّن اْلُكفَّ

 قال حيِت بن احلسُت صلوات اهلل عليو:

ًتاقو، وزوالو ونقصانو قول ومن احلجة يف حفظ القرآن، وإبطال ما يقال بو من ذىابو واف
))إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا رسول اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم: 

من بعدي أبدًا كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
، فأخرب صلى اهلل عليو أن اهلل عز وجل نبأه بثباهتما وبأهنما  حتى يردا علي الحوض((

حجة منو على خلقو باقية يف أرضو إىل يوم حشر العادلُت، واحلمد هلل أواًل وآخراً، وصلى 
 اهلل على زلمد وآلو وسلم.

 مت ذلك.

  

 


